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Introdução: Durante a gestação, as adaptações anatômicas e hormonais que ocorrem no trato genital e urinário, 
favorecem o aparecimento dos sintomas urinários, como incontinência urinária de esforço (IUE), polaciúria, noctúria, 
urgência, entre outros. Tais sintomas podem afetar adversamente a qualidade de vida (QV) das mulheres, apresentando 
repercussões sociais, psicológicas, funcionais, físicas e econômicas, o que pode levar a um problema de saúde pública. 
Objetivo: Verificar a prevalência de sintomas urinários e o impacto da incontinência urinária (IU) na QV no último 
mês gestacional. Métodos: Foi conduzido um estudo observacional do tipo transversal e os dados foram coletados 
de forma recordatória. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe 
(CAAE: 06190112.9.0000.5546). No puerpério imediato, as mulheres foram questionadas sobre os sintomas urinários 
e QV nas últimas quatro semanas gestacionais. Foram incluídas 96 puérperas, sendo o grupo I: = 1 gestação (n=42) e 
grupo II: ≥ 2 gestações (n=55). Daquelas que relataram a presença de IU ao esforço e/ou urge-incontinência, aplicou-
se o questionário de QV (International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form - ICIQ-SF). Para com-
paração de proporções entre os grupos, adotou-se o teste Qui-quadrado ou exato de Fisher e, utilizou-se teste t de 
Student independente para comparação de médias. Adotou-se o nível de significância p<0,05 em todas as análises. 
Resultados: Aquelas no GII apresentaram maior idade (p= 0,002), IMC (p= 0,019) e antecedentes de partos vagi-
nais (p= 0,020). Os sintomas mais comuns foram a noctúria (90,6%), urgência (82,3%), polaciúria (71,9%) e sensação 
de esvaziamento incompleto (62,5%), mas não foram encontradas diferenças entre os grupos. Apenas a queixa de IUE 
na tosse foi significativamente maior no GII (p= 0,04). Entre aquelas com queixa de IU, também não foi encontrada 
diferença entre os escores do ICIQ-SF, mas o GI referiu impacto grave e o GII muito grave. Observou-se uma correlação 
fraca, negativa não significativa do score geral do ICIQ-SF com idade no GI e IMC no GI e GII. Apenas a idade o GI 
apresentou correlação significativa, porém moderada e fraca. Conclusão: Os sintomas urinários mais prevalentes 
foram noctúria, urgência, polaciúria e sensação de esvaziamento incompleto, independente do número de gestações. A 
IUE na tosse mais prevalente naquelas com antecedentes de mais de duas gestações e observou-se impacto negativo 
na QV naquelas com queixa de perda urinária. Não foi encontrada correlação entre as variáveis. 
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